ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
03 квітня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
03 квітня під співголовуванням голів постійних комісій, депутатів
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання Михайла Бєжана та
Олександра Шамардіна відбулося спільне засідання постійних комісій
міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери
послуг, захисту прав споживачів та з питань архітектури, будівництва,
реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.
На спільному засіданні були присутні: секретар міської ради
Табалов А.О., керівники виконавчих органів міської ради, представники
засобів масової інформації та громадськості.
Розглянуто питання про розміщення відкритих літніх майданчиків на
території міста Кропивницького у 2019 році.
Діяльність органів влади на місцях
03 квітня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
комісії з питань захисту прав дитини.
Розглянуті питання: про доцільність взяття сім'ї під соціальний
супровід – 3; про визначення місця проживання дітей - 1; про доцільність
усиновлення – 1; про затвердження індивідуальних планів – 25; про
встановлення опіки над майном дітей – 1; про надання висновку про
підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі
Україні – 1; про надання дозволів – 10.
03 квітня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко, відбулося засідання комісії з розгляду
питань щодо забезпечення одиноких мешканців міста засобами приймання
сигналів цифрового телерадіомовлення.
Розглянуті 28 звернень громадян. Погоджено надати телетюнери
25 громадянам, відмовлено в надані 3 громадянам.
03 квітня під головуванням голови комісії, депутата Міської ради
міста Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду
питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям
міста Кропивницького.
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Розглянуті 7 звернень громадян міста, постраждалих внаслідок вибуху
скрапленого газу в мікрорайоні Ковалівка. Погоджено надати допомогу усім
заявникам.
03 квітня у приміщенні міської ради відбулась зустріч заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби
з головою громадської організації “Відродження до життя” Олександром
Остаповим та делегацією з міста Полтави, до якої увійшли представники
обласного управління освіти та ювенальної поліції.
Обговорювались питання щодо захисту прав підлітків груп ризику,
досвіду роботи міських громадських організацій у цьому напрямку та
співпраці з міською радою, а також питання військово-патріотичного
виховання у м.Кропивницькому.
03 квітня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Андрій Паливода провів робочі зустрічі з керівниками
промислових підприємств облікового кола міста Кропивницького
ПП «Агрофільтр» та Кіровоградське УВП УТОГ, які звернулись з
проблемними питаннями стосовно їх роботи.
В ході зустрічі було надано кваліфіковану допомогу в отриманні
потрібної інформації.
А.Паливода наголошує, що такі зустрічі носитимуть системний
характер, і запрошує керівників промислового комплексу звертатись у разі
виникнення потреби.
03 квітня під головуванням заступника голови Подільської районної
у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання комісії
з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових
субсидій та пільг.
Розглянуто справ з питань призначення: державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім’ям – 2 (призначено - 2); соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам – 8 (призначено - 8) та житлових субсидій –
27 (призначено - 16).
03 квітня за участі голови Подільської районної у місті
Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбувся семінар голів квартальних
комітетів Подільського району.
Розглянуті питання: про проведення весняного місячника з озеленення,
прибирання та благоустрою території міста Кропивницького; про виплати
у 2019 році разової грошової допомоги ветеранам війни та жертвам
нацистських переслідувань до 05 травня; про відлов та проведення щеплень
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безпритульним тваринам на території Подільського району міста
Кропивницького; про участь голів квартальних комітетів у навчаннях у
військовому комісаріаті міста Кропивницького.
Діалог влади з народом
03 квітня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян
з особистих питань. На прийом звернулися 6 заявників з питань: поліпшення
житлових умов багатодітним сім»ям, ремонту покрівлі та утеплення
технічного поверху будинків.
03 квітня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом
громадян з особистих питань. На прийом звернулися 2 заявники з питання
надання матеріальної допомоги на лікування.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
03 квітня в академічному обласному українському музичнодраматичному театрі ім. М.Л. Кропивницького відбувся концерт з нагоди
85-річчя від дня заснування Музичної школи імені Генріха Нейгауза
м. Кропивницького. На святі зібралися сотні випускників школи, теперішні
учні та їх батьки.
Першим привітав ювілярів зі святом міський голова Андрій Райкович.
Привітала ювілярів і начальник управління культури та туризму міської ради
Анна Назарець.
Зі сцени лунали популярні твори відомих композиторів світу
у виконанні учнів школи, викладачів та випускників.
03 квітня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Зоряний» – презентація малюнків вихованців клубу в
картинній галереї «Єлисаветград»; ДЮК «Чайка» – відкриті уроки для
батьків
з настільного тенісу та образотворчого
мистецтва.
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
03 квітня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції

4

Міської
ради
міста
Кропивницького,
міського управління
ГУ
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області,
працівників
міської дружини проведено рейдове відстеження місць несанкціонованої
торгівлі по вул. Преображенській (біля ринку “Центральний”) щодо
припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими
товарами.
Під час проведення рейдового відстеження несанкціоновану торгівлю,
яку здійснювали 7 осіб, було ліквідовано.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановленому місці,
проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення
“стихійної“
торгівлі продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових
будинків та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію
ринків.
Житлово-комунальна сфера
03 квітня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд
з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження
санітарного стану вулиць: Великої Перспективної, Преображенської,
В’ячеслава Чорновола, Шевченка, Сугокліївської, Миколи Міхновського,
Варшавської, Полтавської, Тараса Карпи, Гоголя, Цілинної, Желябова,
Поповича, Вокзальної, Шатила, Руслана Слободянюка, Полярної,
Менделєєва, Космонавта Попова, Яновського, Пацаєва, Генерала Жадова та
провулків Ковалівського, Великовисківського, Училищного, Витязівського.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 10 протоколів про адміністративні правопорушення за дії,
передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та
видано 15 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.
Освіта
03 березня в закладах загальної середньої освіти серед учнів
7-11-х класів відбувся Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс
«Левеня».

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

